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Tárgy:  A Bács-Kiskun Megyei Kórház parkolóépítési beruházásának támogatása 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Kecskemét város parkolási rendszerének egyik legtöbb problémával terhelt része a Bács-Kiskun Megyei 

Kórház Nyíri úti telephelye körüli várakozási lehetőség kérdése. A kórház körül nincs elégséges számú 

parkoló annak ellenére sem, hogy a kórház a fejlesztései során az ingatlanon belül a jogszabályok által 

előírt gépkocsi várakozóhelyeket minden esetben kiépítette. 

 

A kórház saját beruházásában ezen az állapoton kíván változtatni, amikor is a Csabay Géza körút menti 

kórházi ingatlanrészeken mintegy 75 gépjármű parkolására alkalmas parkoló kialakítását tervezi. A 

parkoló részben a kórház dolgozói, részben a betegek, illetve azok hozzátartozói részére épül meg. A 

parkolót őrzött, sorompóval megerősített kapun keresztül lehet megközelíteni. A parkoló használatáért 

díjat kell majd fizetni, amely bevezetésének célja a parkolási rend szabályozása. 

 

A parkolási nehézségek további enyhítésére a kórház a források függvényében fokozatosan szeretné 

bővíteni, illetve felújítani a már meglévő gépkocsi parkolóhelyeket telephelyén belül. 

 

Tekintettel arra, hogy a kórház körüli parkolási gondok enyhítése az önkormányzat érdeke is, javaslom, 

hogy az önkormányzat tulajdonában álló közút területén kialakítandó útcsatlakozás érdekében 

elvégzendő, de a kórház beruházásának részeként megvalósuló építési munkálatok ellenértékével 

megegyező, bruttó 8.217.295 Ft összeget az önkormányzat támogatásként biztosítson a kórház részére. 

A támogatás célja gépkocsi beállók létesítése és felújítása a kórház területén. 

 

A támogatás fedezete Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 21/2016.(XII.15.) 

önkormányzati rendelete 2/b. melléklete 11112122 Közterületek fejlesztése megnevezésű előirányzatán 

rendelkezésre áll. 

 

A támogatás az uniós jogszabályok szerint nem minősül állami támogatásnak, mert nem gazdasági 

érdekű tevékenységre irányul. 

 

A kórház nyilatkozott arról, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) 

bekezdése alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

Kormányrendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltakra is tekintettel átlátható szervezetnek minősül.  

 

Mindezekre tekintettel a támogatás nyújtásának akadálya nincsen. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, és a határozat-tervezetet 

elfogadni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2017. május 25. 

 

 Szemereyné Pataki Klaudia 

 polgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

……/2017. (VI. 22.) határozata 

A Bács-Kiskun Megyei Kórház parkolóépítési beruházásának támogatása 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 14532-1/2017. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kórház részére a Kórház Nyíri úti 

telephelyén parkolók kiépítéséhez és felújításához bruttó 8.217.295 Ft támogatást biztosít. 

 

2.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert az önkormányzat és a Bács-

Kiskun Megyei Kórház közötti támogatási szerződés előkészítésére és felhatalmazza annak 

aláírására. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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